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 چکیده
پردازد. استعماري با مسیحیت میبررسی نوع مواجهه نویسندگان اقلیت پسا این مقاله به

هاي استعماري، عمال در نقش مسیحیت در طول تاریخ با فراروایت رستگاري و تولید روایت
سازي منظور نهادینه تولید و تقویت گفتمان غالب استعماري، بهدنبال باز نهادي ایدئولوژیک؛ به

مار و در استعهاي رام و منقاد در مستعمره بود. با ظهور دوران پسافرمانبرداري و ایجاد سوژه
رفته دید خود را از دست» اعتبار«تدریج  ها، فراروایت مسیحیت بهپی آن؛ پیدایش گفتمان اقلیت

یافت. نویسندگان ادبیات / گفتمان اقلیت، ژست خیرخواهانۀ آن افزایش  ها نسبت به»تردید«و 
از ها خواستار جدایی مسیحیت استعماري دست دادند. آن تعاریف جدیدي از مسیحیت به

را از فراروایت رستگاري تا مرز فراروایتی سیاسی از طریق ایجاد بودند و درنتیجه؛ آن لوگوس
دریدایی از -دادند. مقاله پیش رو، خوانشی لیوتاريهاي واسازانه براي مسیحیت تنزل مدلول

را  ها هاي مختلف مقاومت آندهد و واکنشدست می ها بهمسیحیت اقلیت گفتمان مربوط به
ها، بازگشت دیگر فراروایت هاي بدیل و رقیب را که در اشکال پناه بهکند و گفتمانررسی میب
 کند. یابد، ارزیابی میها و مذاهب بومی تبلور میدامان مسیحیت و احیاي آیین به

 ، واسازيلوگوسها، فراروایت رستگاري،  مسیحیت، ادبیات اقلیت کلیدي: گانواژه
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 مقدمه
هاي بار در دههنخستین» جدید ادبیات«، یا »نوظهور ادبیات«، »هاان اقلیتگفتم«اصطالحات 

هاي گسترده ). مهاجرتPrince, 2012: 62گیرند (پایانی قرن بیستم در کانون توجه قرار می
هاي هاي معیشتی و تبعیضانگلستان، رنج هاي سابقا مستعمره در اواسط قرن بیستم بهاز کشور

هاي تلخ استعمار و تالش براي د براي مهاجران و ادبیات برامده از تجربهنژادي در جامعۀ جدی
اند. هاي تاریخی براي ایجاد اصطالحات مذکورزمینهادغام درمدینه فاضله، یعنی انگلستان، پیش

هاي انگلستان، سیاهان آمریکا و بومیان استرالیا، آفریقا، هند و دریاي کاراییب نیز در آنسوي مرز
ها نیز بر قوانین و سنن استثماري و استعماري آوردند. آنروي کاغذ میمشابهی را برتجربیات 

-نشین را در قالب آثار خالقانه یا نوشتهتازند و صداي حاشیهاند، میکه ابزار تعدي و تبعیض
در توان آثاري مقاومتی، ها را میدهند. بنابراین، گفتمان یا ادبیات اقلیت هاي نقادانه بازتاب می

-مینگارش در هاي نژادي، مذهبی، یا زبانی به سطحی جهانی نامید که در جهت پیشبرد آرمان
 آیند.

-تعریف ادبیات اقلیت 3گتاري فلیکس و 2دلوز ، ژیل1اقلیت ادبیات سوي : بهکافکا اما درکتاب
ره خالف تعریف قبلی، ادبیات اقلیت الزاما  اشاکنند. بر ها را دستخوش تغییرات بنیادي می

هاي این اقشار چه نوشتههاي نژادي، مذهبی، یا زبانی ندارد، اگرتولیدات ادبی و نقادانه اقلیت به
توانند از طریق مفهوم ادبیات اقلیت دلوز و گتاري تعریف شوند. ازمنظر دلوزي، مفهوم هم می

الل در منظور ایجاد اختچگونگی خودتحمیلی یک اثر خاص در سنت ادبی، به ادبیات اقلیت به
ذکر است که بر این مبنا، همگی آثاري به). الزمColebrook, 2002: 104آن، اشاره دارد (
و جیمز  4کنیم (مانند آثار ویلیام شکسپیرعنوان ادبیات بزرگ یاد می ها بهکه امروز از آن

اي هها و اقتباسآمدند و بازنویسیحساب می )، در زمان پیدایش خود، ادبیات اقلیت به5جویس
هاي منظور ایجاد گفتمان شوند)، عمدتا بهنوبه خود ادبیات اقلیت می ها (که بهآزاد پس از آن

-سنت بوده است. بنابراین، ادبیات اقلیت در محدودة زمان و مکان نمی جدید از طریق توسل به

 __________________________________________________________________________  
١ Kafka: Toward a Minor Literature 
٢ Gilles Deleuze 
٣ Felix Guattari 
٤ William Shakespeare 
٥ James Joyce 
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و  ، در فعل و انفعاالت سنت ادبی معنی2کار فرمالیسمودر ساز 1گنجد، همانند مفهوم ادبیت
 است (همان).» مردمانی که خواهند آمد«یابد و بیانگر صداي مفهوم می

سازي از طریق استفاده اکثریتی از زبان اینکه، بنا بر تعریف دلوزي، ادبیات، اقلیت با توجه به
زبان اقلیت  شمرد: ادبیات اقلیت، بهتوان برویژگی اصلی براي مفهوم ادبیات اقلیت می است، سه
درنگ کند؛ در ادبیات اقلیت همه چیز بالمی 3زدایید، بلکه زبان اصلی را قلمروشونوشته نمی

؛ ادبیات »فردیت، سیاست نیز است« 1968سیاسی است: این تفکر، تبلوري است از شعار 
 ,Lecercleشود (اقلیت، امري فردي نیست، بلکه همیشه از طریق مبانی جمعی تولید می

توان در میان نویسندگان بهترین شکل، می اکثریت را، به). تبلور دغدغۀ زبان 60 :2010
زبان انگلیسی  نفرت تاریخی خود نسبت به با آنکه به 4ییتسبی.پسااستعماري مشاهده کرد. دبلیو.

سنت ادبی این زبان معترف است. جیمز جویس از  بودن خود نسبت بهمدیون کند، بهاشاره می
» آشفتگی روح«، از 6چهره مرد هنرمند در جوانی در رمان 5ددالوسزبان شخصیت استیون 

نویسد این زبان می گوید، اما با این حال، رمان خود را بهخاطر استفاده از انگلیسی سخن می به
)Greenblatt, 2012: 2719نویسنده کنیایی، شتابزده، انگلیسی را 7). نگوگی واتیونگو ،
زبان «گوید ، شاعر کاراییبی، می8ا درك والکاتشود، امخاطر ارتباط آن با استعمار منکر می به

استعمار، زبان اي از نویسندگان پساکه دسته درحالی». کس نیستانگلیسی ملک شخصی هیچ
، 10نایپولاس.و وي. 9دانند، ووله شوئینکاهاي خود میبومی خود را تنها راه ابراز محنت

دادي، باور دارند که تغییرات اندك در اي و ترینیاستعماري نیجریهترتیب نویسندگان پسا به
و  11استعمار را منتقل کند. نویسندگانی همچون چینوا آچبه تواند تجربیات پساانگلیسی معیار می

کارگیري زبان معیار و  پیش گرفتند و بین به، از نیجریه و بریتانیا، راهی میانه در12زادي اسمیت
کارگیري از زبان معیار در میان باشد، یک اصل  در تردد بودند. اما هرآنچه میزان به» گویش«

 __________________________________________________________________________  
١ literariness 
٢ Formalism 
٣ deterritorialization 
٤ W. B. Yeats 
٥ Stephen Dedalus 
٦ A Portrait of the Artist as a Young Man 
٧ Ngũgĩ wa Thiong’o 
٨ Derek Walcott 
٩ Wole Soyinka 
١٠ V. S. Naipaul 
١١ Chinua Achebe 
١٢ Zadie Smith 
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-هنجار«استعماري کارگیري سنت زبان انگلیسی، نویسندگان پساقابل انکار است: اینکه با به غیر
-کردند و امکانظهور را بیان میهاي فرهنگی نو شکستند، هویتهم میهاي امپراطوري را در

). 2720-2721(همان: » کردندسی آغاز میزبان انگلی هاي غنی و جدیدي را در ادبیات به
سازي از طریق استفاده از زبان اکثریت شده این نویسندگان، دقیقا  اقلیتدرواقع، سیاست اتخاذ

 است. 
دنبال ایجاد  باب شکل و محتوا، بهکشی از سنت زبان، ادبیات اقلیت نیز، در بر بهرهافزون 

، 2) اثر جان ریس1966( 1دریاي پهناور سارگاسو ست. هاي اکثریتیاصوات تازه از طریق الگو
، 6کوتزيام.) اثر جی.1986( 5آقاي فوکند؛ را تکرار می 4) اثر شارلوت برونته1847( 3جین ایر

) اثر 1991( 9هاي پروسپروکتابکند؛ فیلم را تکرار می 8) اثر دانیل دفو1711( 7رابینسون کروزو
). Colebrook, 2002: 195کند (پیر را تکرار می) اثر شکس1623( 11توفان، 10پیتر گرینوي

ها استعمار در برابر قرن تهاي مقاومها، یکی از جلوهاین بدان معناست که ادبیات اقلیت
واقع، نویسندگان اقلیت، زدایی سنن استعماري از جمله ادبیات است. درفرهنگی از طریق قلمرو

دید اسازانه، براي بازنویسی تاریخ از زاویۀ عنوان ابزاري و صدد آنند تا از قلم خود بهدر
گر بشورند. این تقابل آمیز و سلطهمستعمره استفاده کنند و بر گفتمان استعماري ابزاري، تبعیض

کرد، اهمیت اندازة تقابل با استعمار کالسیک که سرزمینی را تصرف می فرهنگی ممکن است به
ست،  ها استعمار عقیدتیمحوري که زایدة قرناداشته باشد، زیرا از دیدگاه واتیونگو، اروپ

ترین پدیده براي خطرناك شود، تبدیل بهجهان نهادینه می هنگامی که در ادراك افراد نسبت به«
). گروهی از Wa Thiong’o, 1993: xvii» (شودنفس مردمان جهان سوم می اعتماد به

-جنگ با نهادها و ساختار ته، بهرفدستنویسندگان اقلیت قومی، براي احیاي هویت جمعی از
روند که در طول زمان اي مانند زبان، مذهب، آموزش و ادبیات میشدههاي استعماري نهادینه

 __________________________________________________________________________  
١ Wide Sargasso Sea 
٢ Jean Rhys 
٣ Jane Eyre 
٤ Charlotte Brontë 
٥ Foe 
٦ J. M. Coetzee 
٧ Robinson Crusoe 
٨ Daniel Defoe 
٩ Prospero’s Books 
١٠ Peter Greenaway 
١١ The Tempest 
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هاي ها معتقدند که ابزاراند. آنتبدیل شده 1یمدلول متعال خود گرفته و به ژست خیرخواهانه به
ها، مذاهب و تعالیم نی نابودي زبانایدئولوژي سپید، با نقاب اشاعه فرهنگ متعالی، باعث و با

هاي استعماري از هاي نهادلرزه در آوردن پایه ها، به اند و مهمترین گام براي احیاي آنبومی
 جمله مسیحیت است.

-زمینه، مقاله پیش رو برآن است تا چگونگی مبارزه نویسندگان اقلیت علیه کارکردبا این پیش
هاي استعماري را ها، برساختا بررسی کند. فراروایتهاي ایدئولوژیک مسیحیت استعماري ر

هاي مقاوم و عصیانگر برامده از دهند، ازاین رو، سوژهخواه جلوه میطبیعی، حتمی و نیک
و عبارت  2بهترین نحو در بافت نظرات ژان فرانسوا لیوتار هاي مذهبی و اقلیتی، بهگفتمان

اند. قابل تعریف» هافراروایت تردید نسبت به«ران عنوان دو مدرن، بهمشهور او درباره دورة پسا
نیز در واسازي روایت مسیحیت استعماري و  3توان ازآراي ژاك دریداگذشته از آراي لیوتار می
گر در قلم مسیحیت سلطه خواه در تبلیغات استعماري بهظاهر نیکگذر از مسیحیت به

 نویسندگان اقلیت بهره گرفت. 
 پیشینه پژوهش -1

دهند که پژوهشی منسجم و هاي پیشین، در داخل و خارج از کشور، نشان می سی پژوهشبرر
متمرکز بر مسیحیت در بافت نویسندگان اقلیت قومی و همچنین چگونگی رویارویی این 
نویسندگان با این میراث استعماري از زاویه دید لیوتار و دریدا انجام نشده است. از جمله 

ادبیات پسااستعماري و نداي انجیلی با مسیحیت، مجموعه مقاالت هاي منسجم مرتبط پژوهش
عنوان فرهنگی تقابلی علیه استعمار یاد  ) است که در آن از مسیحیت به1994( 4براي عدالت

شود، اما راهبرد استعماري اشاره میاین رویکرد ضد شود. درحالیکه در بخشی از پژوهش، بهمی
برد پژوهش ما از حیث فرضیه متفاوت است: فرضیه پژوهش غایی این مجموعه مقاالت، با راه

حاضر، انکار مسیحیت نزد نویسندگان اقلیت است، ولی فرضیه مجموعه مقاالت یادشده 
هاي سیاهان آمریکایی و انجیل: متون مقدس و بافتهاست.  پذیرش مسیحیت در نزد آن

در جوامع  لهاي متفاوت انجی دکارکر اي دیگر از مقاالت است که به) مجموعه2012( 5اجتماعی
پردازد. محدوده مقاالت این کتاب دربرگیرندة نویسندگان هاي سیاهان آمریکایی میو نوشته

 __________________________________________________________________________  
١ transcendental signified 
٢ Jean-François Lyotard 
٣ Jacques Derrida 
٤ Postcolonial Literature and the Biblical Call for Justice 
٥ African Americans and the Bible: Sacred Texts and Social Textures 
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فرهنگی و دو سویه سیاهان آمریکایی با کتاب مقدس  -رابطه اجتماعی ست و به اقلیت آمریکایی
پردازد، ي کتاب مقدس میهاي ایجاد شده براچالش پردازد. این کتاب نیز گرچه بهمسیحیت می

دریدایی در تبیین چگونگی تضعیف مسیحیت در ادبیات اقلیت ندارد. از  -اما رهیافتی لیوتاري
 هاي داستان در آمریکا مسیحایی استعمار«توان به مقاله هاي مرتبط داخلی، میمیان پژوهش

هوشمند هدایتی ) نوشته فاضل اسدي امجد و 1392» (بوم واین استنلی اثر سیارات  به سفر
تخیلی را با تمرکز بر -هاي علمیاشاره کرد که رابطه سیاست استعماري و مذهب در داستان

-دلوزي خوانشی«منصوري در  دهد. شهریارمورد بررسی قرار می سیارات  به سفرهاي داستان
 هویت و نواستعماري سازحریم نظام تقابل: پسااستعماري ادبیات دگرگونی از آدورنویی

هاي نظري ادبیات ضداستعماري را در بستر رویکرد» ایرلندي مدرن رمان در استعماريضد
اندیشی که در رمان دهد تا گرایشات دگرجمله آراي دلوز مورد خوانش قرار میرادیکال از

 شوند را مورد بررسی قرار دهد.مدرن ایرلندي پدیدار می
 بحث و بررسی -2
 رستگاري استعمار، مسیحیت و فراروایت -1-2

که تعریف ادبیات اقلیت از منظر دلوز و گتاري با ایجاد تمایز با تعریف ادبیات اقلیت حالیدر
ظاهر گیرد، اما این دو تعریف بههاي نژادي، مذهبی یا زبانی شکل میاز منظر درونمایه

 کنند. این بدان معناست که ادبیاتدرك بهتر یکدیگر کمک می بهترین نحو به متعارض به
هاي بارز ادبیات اقلیت از منظر تواند یکی از مثالهاي مذکور، میمایهپسااستعماري با درون

هاي برند تا هویتدلوز و گتاري باشد. نویسندگان اقلیت نژادي، مکرر، از زبان اکثریت بهره می
هاي درون نهاد ها در موارد متعددي، با قلم خود بهاقلیت را ترویج دهند. همچنین، آن

کنند و درنهایت، ها را واسازي میکنند، آناستعماري مانند ادبیات و مذهب سفیدان نفوذ می
کند. آورند که این مسئله بویژه دربارة مسیحیت صدق میظهور را پدید میهاي نوهویت

شود و استعماري دچار واسازي می عنوان یک نهاد استعماري در بسیاري از آثار پسا مسیحیت به
مسیحت  سازي باشد. بنابراین، دوران پساتواند مصداق اقلیتشده میهاي جایگزین ارائهگفتمان

سازي در گفتمان اکثریت دانست که دلیل آن را توان اقلیتاستعمار را میدر آثار نویسندگان پسا
بخش هاي رهاییتولید روایت گر استعماري و میل بههاي توجیهباید در تردید در روایت

 دانست.
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-جالي خیروشناعت استعمار و استثمار، رنگ در طول تاریخ استعمار، با توجیهات متعدد به
شناس قرن نوزدهمی ، شرق1ها از زبان ارنست رناناند که یکی از آشناترین آنخواهانه بخشیده

هاي هاي دون یا منحط بوسیله نژادتهذیب نژاد«شود. رنان معتقد است که فرانسوي، بیان می
، پیشۀ ماست. حکومت بر مردم، بخشی از مراتب مشیتی کائنات براي بشریت است. [...] برتر

هایی مانند چین سرازیر کنید که فریاد استیالي اجنبی [در جانبه را بر کشوراین عمل همه
 2). همانطور که پاتریک برنتلینگرCésaire, 2000: 38» (آورندشان] را سر بر میسرزمین

در پایان قرن هجدهم و نیمۀ نخست قرن نوزدهم، عصر روشنگري و دارد، اظهار می
-نگریست که طهارت و معصومیتی بدوي دارند که میدیدة افرادي می بومیان، به رمانتیسیسم به
دار، در نیمۀ دوم همان هاي غربی را از انحطاط نجات دهد. اما در چرخشی معناتواند تمدن

هاي منحطی تبدیل شدند که وحشی استعمار، بومیان بهبهنگام گسترش قرن و با هیاهوي نا
بنابراین، درحالیکه در  ).Delmas et al, 2010, xiiها بود (نجات آن بریتانیاي کبیر مجبور به

-می 3»فراروایت رستگاري«هاي خیر خواهانه ایدئولوژیک، یا آنچه که لیوتار ظاهر امر، گفتمان
کرد، در حقیقت امر، ها هموار میروپایی در دیگر کشورهاي انامد، مسیر را براي حضور قدرت

ها در جریان بود (همان). تعریف رقابت تنگاتنگ اقتصادي و ژئوپولیتیکی در میان این قدرت
همین تعارض است. لیوتار معتقد است که در دوره  ها، دقیقا  پاسخی بهلیوتار از فراروایت
اند، زیرا پایان خود نزدیک شده شوند و بهریسته مینگ» تردید«دیدة  ها بهپسامدرن، فراروایت

-عدالتکنیم، ذاتا  بیاي از قوانین و شروط مطرح میمنظور توجیه مجموعه هایی که بهروایت«
 ).Williams, 2002: 210» (اند

دنبال تبیین وقایع  ها اشاره دارد که بهاي از گفتمانمجموعه ها بهدر فلسفه لیوتار، فراروایت
-مفاهیم مد هاي گوناگون، بهبخشی و پیوند وقایع و پدیده تعمیم اند و با اتکا بهلف تاریخیمخت

ناپذیر فرایند استمرار و بخش جدایی بخشند، و سرانجام، بهنظر خود معنی و مشروعیت می
اي توان در توصیف گسترهشوند. اصطالح فراروایت را می تحکیم قدرت و حاکمیت تبدیل می

کار  پیشرفت و خرد جهانی به ا و تفکرات از جمله مارکسیسم، مکاتب مذهبی، باور بههاز نهاد
اي چندصدساله، عنوان پدیده گرفت و بهترین تبلور آن را در فراروایت مدرنیته مشاهده کرد. به

این «[بسیاري از فالسفه از جمله خود لیوتار قرار گرفته، زیرا  همدرنیته آماج نظرات نقادان
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تاریخ ورود کرد،  خردي، بهدر نقش نیرویی پیشران، با وعدة رهایی انسان از جهل و بیپدیده] 
). لیوتار Rosenau, 1991: 5» (توان تحقق این وعده را مورد تردید قرار داددرنگ میاما بی

توان این فراروایت را معتقد است که با توجه به پیوند مدرنیته با شعار پیشرفت بشریت، می
 .)36-35 :1984(و فراروایت رستگاري  1تۀ اصلی تقسیم کرد: فراروایت نظريدو دس به

نظري، بر این است که بشریت با افزایش دانش زندگی مراحل ترقی را طی  اساس فراروایت
رستگاري،  کند. درحالیکه در فراروایت نظري، هدف غایی، خود دانش است، در فراروایتمی

ترتیب، دانش مطلق و  از یوغ جهل و ظلم است که سرانجام، به رهایی دانش، ابزاري براي نیل به
-. لیوتار معتقد است که سهم)Malpas, 2005: 27(شود رستگاري جمعی حاصل می

تدریج کاهش داده است. ها را بهداري، اعتبار فراروایتهاي ناعادالنه نظام سرمایه خواهی
هاي نظري و رستگاریند، انتظار فراروایت ترتیب نتایج مورد بنابراین، حقیقت و عدالت، که به

اند. با این داري، قرار گرفتهسرمایه برداري، خواستگاه اصلی نظامالشعاع کارایی و بهرهتحت
نظر از اینکه اند، صرفها اعتبار خود را از دست دادهفراروایت«گیرد که فرض، لیوتار نتیجه می

فرد به. سپس او تعریف منحصر)37 :1984( »فراروایت نظري یا فراروایت رستگاري باشد
 )xxiv :1984(» هافراروایت تردید نسبت به«را  کند و آنخود از وضعیت پسامدرن را بیان می

 نامد.می
شود، هاي تاریخ یاد میعنوان یکی از مهمترین فراروایت افزون بر اینکه، امروزه از مدرنیته به

طلبانه برخی از هاي ناعادالنه و منفعتکارکرد نسبت به خاطر داشت که خود این پدیده باید به
ترین مثال، داده، که بارزها واکنش نشان میآن هاي زمانه خود واقف بوده و آگاهانه بهفراروایت

). با Habib, 2008: 236تالش براي رهایی از خرافات مذهبی و هژمونی کلیسا بوده است (
ی که عزم مدرنیته بر روشنگري بومیان آمریکایی، این وجود، در اقدامی متناقض، هنگام
» دیگري«عنوان ابزار رستگاري  شد، از همان مذهب بهآفریقایی، آسیایی و استرالیایی جزم می

هاي مدرنیته بود، عبارتی دیگر، درحالیکه سکوالریزاسیون یکی از مهمترین پروژه شد. بهیاد می
 آمد.شمار می وریت مسیحیت یک اصل بهگرایی با محاما در مسئلۀ استعمار، مذهب

-رسوم و آیین بومی، با نقاب اشاعه رستگاري در مستعمرات ورود می اعتنا بهمسیحیت، بی
یافته و ایدئولوژیک را داشت که اهدافی همچون توجیه  کرد، اما در اصل، نقش نهادي سازمان

 ,Robertشغالی (هاي ا )، بهانه حضور دائم در سرزمینLoomba, 2008: 120تجاوز (
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) را در سر Williams, 2008: 108» (ها در مسیحتلفیق، و نه تفکیک، نژاد«)، و 14 :2008
تولید  منظور تاکید بر رسالت مورد ادعاي خود، یعنی رستگاري، به پروراند. این پدیده، بهمی

ین سرزمین را ، ا»افسانه آفریقا«عنوان مثال، با اشاعۀ  پرداخت و، بههاي استعماري میروایت
، »رام شدن«آن، نیازمند » مشرك«و » وحشی«، »تمدنبی«نامید که مردمان اي تاریک میقاره

). بعالوه، مسیحیت، قابلیت پیوند Njoh, 2006: 31بودند (» دیندار شدن«و » متمدن شدن«
مر، امکان نقد کرد که این انام خداوند را ایجاد می مکانی بهزمانی و فرااي فرا مستعمره با پدیده

-، منتقد پسا1گرفت. همانگونه که فرانتس فانونعادالنه موجود را از مستعمره میشرایط نا
رس دید مستعمره پنهان تواند استعمارگر را از تیرمذهب می«دارد، استعمار فرانسوي، اظهار می

کاري، طاسلب مسئولیت غاصب شود، زیرا علت خ تواند منجر بهسرنوشت؛ می سازد. باور به
). با این اوصاف، با Fanon, 1961: 18» (خداوند نسبت داد توان بهفقر و ناگزیري را می

 :Franke, 2005داند (ها نمیآنکه برخی معتقدند که لیوتار مسیحیت را در زمره فراروایت
هاي  نمود، ویژگی)، اما آن نسخه از مسیحیت که پروژه مدرنیته در مستعمرات مستقر می18
سازي، و از همه مهمتر، شعار رستگاري بشریت را در بخشی، یکپارچهروایتی همچون تعمیمفرا

مشروعیت،  ها، در تحلیل نهایی، منجر به اینکه، همگی این ویژگی خود داشت و با توجه به
توان شدند، از آن میداري استعماري میاستقرار و استمرار قدرت و حاکمیت نظام سرمایه

 ایت رستگاري نام برد.عنوان فرارو به
ها، فراروایت مسیحیت استعمار و درپی آن؛ پیدایش گفتمان اقلیتبا پیدایش دوران پسا

ژست خیرخواهانه آن  ها نسبت به»تردید«دید و خود را از دست رفته می» اعتبار«تدریج  به
-یت اشاره میبودن مسیحابزاري کرات به یافت. نویسندگان اقلیت از سراسر دنیا بهافزایش می
ما باید «دارد، زدند. فانون از فرانسه با لحنی تند اعالم می تردید مورد نظر دامن می کردند و به

برد، را در ردیف مسیحیت اي که حشرات موزي حامل بیماري را از بین میتی، مادهديدي
ن کلیسا، ست. ایهاقرار دهیم [...] کلیسا در مستعمرات، کلیساي سفیدان، کلیساي اجنبی

طریق اربابان، و  طریق سفیدان، به کند، بلکه بهطریق خداوند هدایت نمی ها را بهمستعمره
، نویسنده بومی 2). رابرت مریتFanon, 1961: 7» (سازدطریق ستمکاران رهنمون می به

کنون دامنگیر بومیان ترین نیرویی بوده که تا مخرب«استرالیایی، معتقد است که مسیحیت 
مدت دویست سال دوام  ها بهاگر مذهب [حقیقی] باعث شده تا آن«از نظر او، ». لیا شدهاسترا
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توان [ این شدند [...] نمیحال [...] کشته، معدوم و نابود می ها در عوض باید تا بهبیاورند، آن
اي سیاسی گونۀ فلسفهمذهب را] نیکخواهی مسیحی نامید؛ متاسفانه این [مذهب] تعبیر بیمار

پوست آمریکایی، در ، نویسنده سیاه1). و ریچارد رایتShoemaker, 1989: 135» (تاس
من آن مذهب «گوید، دهد و قویا  میسازي مسیحیت مقاومت نشان میمقابل فرایند سوژه

کنم و هر مذهبی که جایگاهی دون برایم در زندگی متصور شود را [مسیحیت] را رد می
 Ward and» (دانمسنتی که انسانیتم را نفی کند مطرود می کنم؛ من آن سنت و هرمحکوم می

Butler, 2008: 414 با آنکه اظهاراتی از این دست، که فراوان از زبان نویسندگان اقلیت .(
آورد، اما از میلرزه در یافته و ایدئولوژیک را بههاي مسیحیت سازمانشود، پایهبیان می
مدلولی متعالی تبدیل شده بود،  در معناي دریدایی، به ها این پدیده،که در طول عصر آنجایی

 هاي هدفمند آن نیاز بود.شکنانه براي افشاگري تمام و کمال کارکرداقداماتی ساخت
 یمدلول متعالو  لوگوسمسیحیت،  -2-2

دهد که تالش استعمار نشان میهاي نقادانه و خالقانه نویسندگان اقلیت و پسابررسی نوشته
مسیحیت را در اذهان مخاطبین  بینانه نسبت بهر آن بوده تا تفکر خنثی و خوششان بهمگی
هاي ذهنی گر آن در انگارهنفوذ نرم و اقناع چالش کشند، زیرا این نویسندگان مشخصا  به خود به
ها، و همچنین تبعات ایدئولوژیک آن در اشکال توجیهات استعمارگر و ها و مستعمرهاقلیت

ها میان مسیحیت ناب و استعمار خود، گاهی آنواقف بودند. در تقابل پساانفعال مستعمره 
طور کلی این مذهب را رد  شدند و گاهی نیز بهمسیحیت ابزاري و استعماري تمایز قائل می

شان ایجاد تغییر در تداعی معانی موجود در آن کردند. با این حال، نقطه مشترك تمامیمی
ها از عبارتی دیگر، آن شد. بهیده میراث استعمار بدان نگریسته مید نسخه از مسیحیت بود که به

هاي فلسفی آنرا در پرداختند، عملی که ریشهفراروایت مسیحیت می 2واسازي طریق زبان به
 توان جستجو کرد.نظریات دریدا می

ه، ها پیوند خورددرحالیکه تعریف لیوتار از وضعیت پسامدرن با مسئله مدرنیته و فراروایت
و  4هاي دوگانهی، تقابلمدلول متعال، 3لوگوسسهم دریدا در جنبش پسامدرنیسم، نظریه 

و تاکید آن بر نقش » هیچ چیزي وراي متن وجود ندارد«واساخت است. جمله مشهور او 
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مفهوم  اي مهلک بههایی همچون فرهنگ، قانون و تاریخ ضربهمحوري زبان در تولید نظام
هاي متافیزیک ز پیش تعیین شده بود، مفهومی که از زمان ارسطو در رگپایدار، ثابت و ا هویت

-عنوان ساختار گفته، بههاي پیش ). با توصیف نظامHabib, 2008: 652غربی جریان داشت (
ظاهر ذاتی شود و تداعی ارجاعی و بهها متمرکز میهاي زبانی، دریدا بر ماهیت استعاري آن

کشد. نوك پیکان نظریه دریدا چالش می ست توصیف کنند، عمیقا  بهها را با دنیایی که قرار ا آن
 1محوريلوگوسهاي بشري از جمله مسیحیت است. محوري در تاریخ سنتلوگوسسمت  به
قرار دارد، مفهومی که  لوگوسمعناي اسلوبی شناختی است که پایۀ آن در استواري و سلطه  به

ظم منطقی خلقت است. در شکل کالمی خود، معناي ن معناي کالم خداوند و هم به هم به
رسالت پیوند زبان و واقعیت در هویتی را دارد که قدرت، خواستگاه و غایت مطلق  لوگوس

عنوان  توان بهاین تعریف، ابقاي استحکام و انسداد کل نظام را می آن اعطا شده است. بنا به به
 ).Habib, 2008: 650برشمرد ( لوگوسهاي یکی از کارکرد

محور دموکراسی، خود گرفته است. مفاهیم غرب اشکال مختلفی به لوگوسدر طول تاریخ، 
 لوگوسهاي بارز یابند، نمونهآزادي و روشنگري که در فراروایت رستگاري مدرنیته تبلور می

عمل » مدلول متعالی«در نقش  لوگوسدر عصر معاصرند. دریدا معتقد است که تمامی اشکال 
پرسش کشید. با  ها را بهتوان آناند که نمیحدي قدرت مطلق یافته اهیمی که بهکنند، یعنی مفمی

کشد چالش می گونه مفاهیم را بهقید و شرط اینهاي زبان، دریدا حتمیت بیطرح مسئله کارکرد
بنیان «جبر قانون: «شود. در مقالۀ ها از جمله قانون میترین نظامخوانی حیاتیو خواستار باز

است و » جبر قانون« شکنانه بهلزوم نگاه ساخت )، دریدا معتقد به1990( 2»»حاکمیتعرفانی 
کند. دریدا در تاسیس و برقراري هر قانونی را تصدیق می» خشونت کرداري و نتیجتا  تفسیري«

توان دچار قانون را می«کند که و تاکید می» واسطه مقدماتی قانون است«برآن است که زبان 
» خداوند«، نام »دنیاي غرب«اصطالح  سازي بهاز نظر او، در جهانی». ودشکنی نمساخت

گاه نهایی و قدرت غائی براي تولید و حفظ قانون را ها نقش تکیهمسیحیت است که براي قرن
آید این است که ). آنچه از سخنان دریدا بر میRoyle, 2003: 100ایفا نموده است (

عبارتی دیگر، با  شود. بهضمن حفظ قوانین ساخت بشر میمسیحیت در نقش مدلولی متعالی، مت
زمانی یافته، دنیاي زمینی و فرامسیحیتی که در طول زمان هویتی فرا اتصال قوانین بشري به

 __________________________________________________________________________  
١ logocentrism 
٢ “Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’” 
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کند که امکان قدري طبیعی و مشروع نمایان می دار خود را بهساخته و جهتغرب قوانین خود
 برد.ها را از بین میآن تردید نسبت به

پرستی در دهد که بعضا  نژادبررسی تاریخ استعمار و استثمار در اقصی نقاط جهان، نشان می
عنوان مثال، مادة الحاقی حفاظت از  هاي مختلف متبلور شده است. بهقالب قانون در عرصه

داد که کودکان دولت استعماري بریتانیا این اجازه را می به 19151بومیان در استرالیا در سال 
ها جدا کند از آن نشارفتاري از جانب والدینتوجهی و بدمیان استرالیایی را بدون اثبات بیبو
)Woods, 2010: 111965در آمریکا، که از اواخر قرن نوزدهم تا سال  2کرو)؛ قوانین جیم 

هاي اقتصادي، اجتماعی و آموزشی در مناطق جنوبی نژادي در زمینهدر جریان بود، تفکیک 
در آفریقاي جنوبی، که  3)؛ و آپارتایدRaffel, 1998: 133تصویب رسانده بود ( را بهآمریکا 
مندي بود در این کشور حاکم بود، تبعیض و تفکیک نژادي نظام 1991و  1948هاي  بین سال
). Robertson, 2004: 20شد (عنوان قانون و سیاست رسمی دولت اتخاذ می که به

تاختند، اما گاهی مبارزه آمیز می گونه قوانین تبعیضاین کرات بهدرحالیکه نویسندگان اقلیت به
یافته را در چالش و تضعیف مدلول متعالی نهفته در وراي قوانین، عدالتی نژادي سازمانعلیه بی

ها با واسازي زبانی فراروایت مسیحیت، لرزه بر منشأ زنجیره یافتند. آنیعنی مسیحیت، می
تبلور یافته در مسیحیت، حتمیت و  لوگوسنداختند و با تضعیف اهاي اجتماعی میساختار

 شکستند.آمیز را در هم میژست طبیعی قوانین و سنن تبعیض
توانست هاي فراروایت مسیحیت، میکارکرد بر ایجاد تردید نسبت به، عالوهلوگوستضعیف 

در فرایند  لوگوسوجود منظور تاکید بر لزوم  سازي جلوگیري کند. بهاز فرایند ناخودآگاه سوژه
-تولید سوژه» فرایند«تمامی «گوید که می 4عنوان ابزاري ایدئولوژیک، لویی آلتوسر مسیحیت به

اي شگرف است: این حقیقت که صرفا  زمانی چنین هاي مذهبی مسیحی، متاثر از پدیده
، دیگر اي یکتا، مطلق ووجود آید که سوژه هاي مذهبی ممکن است بهجمعیت کثیري از سوژه

-ي سوژه). از نظر آلتوسر، سوژهAlthusser, 1971: 166» (نام خداوند وجود داشته باشد به
شود، نیافتنی که در اشکال مسیح، کلیسا و کتاب مقدس مجسم میحاضر و دستجاساز همه

سوژه مدنظر  شکل ناخودآگاه تبدیل به ها را بهکند و آنفردیت سیل عظیمی از افراد را سلب می

 __________________________________________________________________________  
١ Aborigines Protection Amending Act of 1915 
٢ Jim Crow laws 
٣ Apartheid 
٤ Louis Althusser 
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گوید که ایدئولوژي خواستار می 1بارت کند. در توضیح این فرایند ایدئولوژیک، روالنظام مین
ها را کند و آنسازي مینظر خود را طبیعیطبیعت است و حقایق اجتماعی مد تبدیل فرهنگ به
هاي آن است. یکی از سالح 2»طبیعی«زند که در این امر، نشانۀ قابل تغییر جا میمقدس و غیر

اي که توجهات را شود، نشانهمی 3»سالم«راي مقابله با این کارکرد، بارت خواستار اشاعه نشانه ب
و  لوگوس). با تضعیف Eagleton, 1996: 117کند (قراردادي بودن خود معطوف می به

اي مسیحیت، نویسندگان اقلیت این فراروایت را از نشانه هاي جایگزین نسبت بهایجاد تداعی
نمودند و بدین وسیله حق انتخاب و حتی امکان تمایز تبدیل می» سالم«اي نشانه هب» طبیعی«

سازي را فراهم میان مسیحیت فراروایتی و مسیحیت ناب براي افراد در معرض فرایند سوژه
 آوردند.می

در انتقال مفهوم واژه  4»متافیزیک حضور«مقابله با  نویسندگان اقلیت در مهمترین گام به
فوري معنا در این نشانه بودند. در فلسفۀ » حضور«پرداختند، یعنی خواستار نفی یمسیحیت م

دریدا، هدف از این تدبیر، افشاي روابطی ست که در خارج از حضور فوري نشانه قرار دارد و 
اي زبانی، عنوان نشانه ). درباره مسیحیت بهLash, 2002: 102در معناي آن دخیل است (

نماید و رابطه یر معنایی متبادر شده از واژه را فورا  در خود آن طلب میتصو» متافیزیک حضور«
منظور مقابله با این  کند. بهناپذیر وانمود می محور، طبیعی و تغییررا درون 6و مدلول 5بین دال
اي از گوید که مفهوم یا همان مدلول یک دال، از سلسلهما می ، فلسفه دریدا به»طبیعی«نشانه 

اند و ها تشکیل شدهاي از دیگر دالها، از سلسلهها تشکیل شده که هر یک از این دالدیگر دال
هنگام جستجوي  بهترین نحو به رود. این جریان، خود را بهمتناهی پیش می طور نا این فرایند به

 رفالمعارهیداعنوان مثال، در  دهد. به ها نشان میالمعارفرهیداها یا معناي واژه در لغت نامه
مذهبی اصلی که نشات گرفته از زندگی، تعالیم و «گونه آمده: بریتانیکا، تعریف مسیحیت این

 ,Stefon» (رحلت عیسی ناصره (مسیح، یا تدهین شده خداوند) در قرن یکم میالدي است
2017: Christianityهاي دیگري هاي ذکر شده در این تعریف، خود از دال). هر یک از دال

ها را مشاهده نمود. با آنکه سلسله توان آند که با جستجو در همان بریتانیکا میانتشکیل شده
مفاهیم، بر  دهند اما این نگاه زبانی به، یعنی خداوند، ارجاع میلوگوس هاي موجود بهدال

 __________________________________________________________________________  
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٢ “natural” sign 
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٥ signifier 
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شود. درحالیکه فوري معنا در نشانه می» حضور«کند و باعث نفی ها تاکید میقراردادي بودن آن
اي دنبال ایجاد سلسله مسیحیت ناب دارد، نویسندگان اقلیت به ابه بریتانیکا اشاره بهتعاریف مش
ها براي مسیحیت بودند تا نوع ابزاري یا فراروایتی آن را تعریف کند. بدین منظور، از دیگر دال

هاي دادند و نهایتا  کارکردها تعریف مسیحیت را در بافت استعماري ساختاري قرار میآن
 کردند.در قبال این نشانه را واسازي می» یزیک حضورمتاف«
 مسیحیت، تسلیحات و امپریالیسم -1-2-2

هاي ، نویسنده، رابرت مریت، شخصیت1مرد کیکیاستعماري استرالیایی در آغاز نمایشنامه پسا
-هاي بومی استرالیایی، خانوادهنظامی را در مقابل شخصیتاستعماري کشیش، سرباز و مرد غیر

هاي مسیحیت فراروایتی را دهد و کارکردمتشکل از پدر، مادر و فرزند خانواده، قرار میاي 
کشد. در دیالوگ آغازین نمایش، شخصیت کشیش قصد دارد تا خانواده بومی را تصویر می به
» رستگاري«و » عشق«، »خداوند«کیش مسیحیت درآورد و بدین منظور، با استفاده از واژگان  به

-کند و سرپیچی از آن را غیرنماید که آن را مدلولی متعالی میسیحیت ارائه میتعریفی از م
 سازد:ممکن می

هاي خوبی برایت دارم! بفرمایید کشیش: سالم و درود! و تهنیت خداوند. خبر
] براي تو و خانوادة کوچکت. و نیز این را براي تو کشدپیش می انجیل را بهفرزندم، [

 ]. هدیۀ عشق. نوید رستگاري. بفرمایید.دهدلیب را تکان میصام [و مردمانت آورده
شود. اش میایستد وسپر خانوادهآورد. مرد میپیش می ایستاده، کتاب و صلیب را به[

 ]مکث.
 فهمی! نمیتونی صحبت کنی؟هایم را نمیحرف

 ]دهد، ساکت و مغرورانه.مرد آرام سري تکان می[
 بیا جلو، میگم اینا رو بگیر!

سمت همراهانش  کند، بهروند. کشیش مکث میسمت عقب می ها همگی بهیبوم[
 .]گرداندروي بر می

 ]دهداز روي تاسف سري تکان میفهمد. [هایم را نمیحرف
 )Merritt, 1978: 6کنه؟ (تو این زمونه، چنین جهالتی رو کی تصور می

 __________________________________________________________________________  
١ The Cake Man 
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کند که بیعی جلوه میقدري ط گوید، بهمسیحیتی که کشیش در نقش مبلغ مذهبی از آن می
-عبارتی دیگر، مسیحیت او نشانه توصیف نمود. به» جهالت«توان با واژه از آن را صرفا  می دتمر
آن تماما  ایدئولوژیک است. درحالیکه تجسم مسیحیت » رستگاري«ست که شعار » طبیعی«اي 
، پرده اول استعمارياست، مریت در اقدامی پسا لوگوسکشیش، تجسم » صلیب«و » انجیل«در 
در فضاي درام، نقطه مقابلی براي  2کند و با ایجاد آیرونیگذاري مینام 1»خداوند و اسلحه«را 

دیگر، با ترسیم فضاي پرده اول در طبیعت، ورود طرفی شود. ازتعاریف کشیش متصور می
دي گوید که خانواده بومی با شانامد. در توصیف صحنه، مریت میمبلغین را ناقض طبیعت می

زند هم میشان را براند که ناگهان صداي طبل مبلغان، آرامشو خوشی در حال تعامل با طبیعت
دهد که را فرهنگی متجاوز نشان می» طبیعی«ظاهر  پردازي، مسیحیت  به). این تصویر5(همان: 

 زند.هم میخود، آرامش طبیعت را بر
ا در بافت اجتماعی و سیاسی، و در همانند مریت، بسیاري از نویسندگان اقلیت، مسیحیت ر

هاي فراروایتی آن معطوف کارکرد دادند و توجهات را بهنتیجه؛ وراي معناي فوري واژه قرار می
ترین دادند که یکی از مهمواژه مسیحیت می ها معانی جدیدي بهکردند. در این راستا، آنمی
ود. این مفاهیم، نقطه مقابل صلح، ب سمیالیامپرها، تداعی مسیحیت با تسلیحات، اجبار و  آن

شوند. درواقع، نویسندگان هاي مسیحیت محسوب میاند که از جمله شعاردوستیآزادي و نوع
واسازي  هاي مسیحی، بهگانه و تاکید بر نقاط مقابل ارزشهاي دوتقابل اقلیت با اشاره به

ن تسلیحات، اجبار و عنوان دی پرداختند. با نامیدن مسیحیت بهمسیحیت فرا روایی می
مفاهیم  گر آن را از مفاهیم مثبت و ایدآل بههاي توصیفدال، نویسندگان اقلیت سلسلهسمیالیامپر

خواهی مسیحی استعماري خواهی مسیحی را سهمکردند و سرانجام خیرمنفی و مادي تبدیل می
، 3»مبارك کریسمس«هاي آغازین شعر خواندند. در بیتگشایی میاز طریق زور و کشور

نام کریسمس را  پوست آمریکایی، تحمیلی بودن سنتی مسیحی به، شاعر سیاه4لنگستون هیوز
منظور حفظ هژمونی امپریالیسم انگلستان  کشد، که با استفاده از تسلیحات، به تصویر می به

 یابد:ترویج می
 کریسمس مبارك، چین

 هاي در رودخانه،از ناوچه
 __________________________________________________________________________  
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 کریسمس، هاي ده اینچی، هدیهخمپاره
 و صلح پایدار بر روي زمین.
 گاندي در سلولش، کریسمس مبارك، هند، به

 کار،از انگلستان مسیحی درست
 بزن، اي ناقوس درخشان کریسمس!
 بزن کریسمس مبارك، اي آفریقا،

 )Hughes, 2001: 199از قاهره تا ک یپ! (
را در بافت » صلح« و» کریسمس«هاي مسیحی همچون هایی همچون شعر هیوز، نشانهنوشته

نمایند. شان را دچار واسازي می»طبیعی«هاي مکرر، ظاهر  دهند و با طعنهامپریالیسم قرار می
اي که گیرد، ناوچهاي که نشانی بر فرهنگ استعمار است صورت میتبریک کریسمس از ناوچه

با » کارتانگلستان مسیحی درس«هاي طبیعت، مستقر است. در رودخانه، یعنی یکی از نشان
هاي است، درحالیکه گاندي، یکی از نشان» صلح پایدار«هایش مدعی اشاعه ها و ناوچهناقوس

رود که ها تا جایی پیش میبرد. اینگونه واسازيسر می ها بهصلح و آزادي، در بند انگلیسی
را  »عدالت«و » صلح«هایی همچون گاهی نویسندگان اقلیت، معناي اصیل یا فورا  حاضر واژه

امپریالیستی از همان واژگان را مسبب نابودي -دانند و تعاریف مسیحینزد مردمان خود می
، شاعر ملی بومیان استرالیا، این 2، اوجرو نوناکال1»محروم«نامند. در شعر اصالت مفاهیم می

 دهد:بهترین نحو انتقال می نکته را به
 اي،یلهصلح از آن تو بود، اي استرالیایی، با آن قوانین قب

 تاراج بردند؛ تا اینکه استعمارگران، صلح تو را با قتل و تجاوز به
 اسارت بردند تا اینکه مشتی از هم پاشیده، ها زهر دادند و شلیک کردند و بهآن

 میرد. پاشیده امروز باقی مانده، و قلب در درون تو می هم تنها مشتی از
 تی که بمانی،پوست مدعی خاك شکارت شد و تو نتوانسمرد سفید

 کار پست گماشتند؛ ها تو را از براي حرص و طمع خود، بهآن
 اند،شکستههمهایند، قبایلت آوارگان درامروز هر آنجا که سفید

 تو.  و عدالت سفید یعنی انکار عدالت به
 ها برایت انجیل و بیماري، لیکور و سالح آوردند،آن

 __________________________________________________________________________  
١ “The Dispossessed” 
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 ه شد.و با چنین فرهنگی مسیحی، استیالي سفید چیر
 مانی، محقر و ستمدیدهزوال، تو می اي نژاد رو به

 )Jose, 2008: 43نقل از مطرود در سرزمین بومی خود، و تو محرومی. (به
ها را سفید» صلح و عدالت«استرالیایی و » صلح و عدالت«در شعر نوناکال، مرز تقابل 

هاي وارداتی زاراز طریق اب» استیالي سفید«کند که هدفش مشخص می» فرهنگ مسیحی«
کند، زیرا معناي  است. نوناکال تعریفی از صلح استرالیایی ارائه نمی» سالح«و » انجیل«همچون 

داند. اما او را براي آن صادق می» متافیزیک حضور«نوعی  دقیق کلمه را براي آن قائل است و به
کند تداعی می» طمع« و» حرص«، »شلیک«، »زهر«، »تجاوز«، »قتل«هاي سفیدان را با دال» صلح«

خواند. سرانجام، با تاکید بر اینکه  بومیان می به» انکار عدالت«سفیدان را » عدالت«و 
، امپریالیسم و مسیحیت را بانی نابودي »تاراج بردند استعمارگران صلح تو را با قتل و تجاوز به«

 داند.که در باور او نزد بومیان است، می اصالت مفاهیم،
 ت و تجارتمسیحی -2-2-2

هایی است که عنوان یکی از ثمرات امپریالیسم، از دیگر دال تجارت یا بهره اقتصادي به
بردند. این همنشینی، مسیحیت را در بافت کار می نویسندگان اقلیت در توصیف مسیحیت به

گرایی مورد ادعاي این دین باشد. از دهد تا نقطه مقابلی براي معنویتگرایی قرار میمادي
اظ تاریخی، ادعاي تعامل استعمار، مسیحیت و تجارت نیز قابل اثبات است. پرنس هنري لح

هایی هاي برجستۀ دوران آغازین امپراطوري پرتغال، از جمله اولین چهره، از چهره1دریانورد
براي او، و براي بسیاري از «گنجاند: اي خود میهاي حرفهست که این سه گانه را در سیاست

صر او، اساس پروژه استعمار، هم بر الزام توسعه تجارت اروپا و هم بر تکلیف افراد هم ع
). از همان ابتدا، مبلغان مسیحی  ,2005Butselaar :125» (اشاعه ایمان مسیحی استوار بود

 ,Butselaarبودند (» دوستانههاي نوعانگیزه«، نمادي براي »بازوي معنوي استعمار«در نقش 
هاي آن بودند. کردند و پوششی براي شناعتاستعماري را توجیه می) که حضور 2005 :126

بود که در قرن نوزدهم، با شعار » امپریالیسم تجارت آزاد«اما آنچه که در اصل در جریان بود، 
-، که از زبان جامعه بریتانیاي دوره ویکتوریا نقل می»تجارت و مسیحیت«استعماري -مسیحی
-). اما نهایتا  این تجارت آزاد، حرص و مالStanley ,1983 :72اوج خود رسید ( شد، به

 __________________________________________________________________________  
١ Prince Henry the Navigator 
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اي آورد، نکته ارمغان می ها بهاندوزي را براي استعمارگران، و فقر و مسیحیت را براي مستعمره
 شود:گراي هندي، منعکس می، شاعر ملی1ندویاوروب يسرکه مشخصا  در شعر 

 اروپا ننگر! قلب اروپا مرده است. به
 پرستی، در عوضخود کفر شدید، حرص 

 اش را غصب کرده؛ خون راستی، نه! بلکه طالسینه
 ست: چون او روحش راهایش جاريدر رگ

 کیش اوست، 2تجارت فروخته، و مامون به
 ، انجیل را گنجانده، و خون مسیح 3در دفتر کل خود

 شده جاري شود تا یهودي امروزهاي غارتباید در ملت
 )Aurobindo, 2009: 249به ثروت رسد. (

هاي تجاري استعمار درحالیکه در دوران استعمار، قدرت ایدئولوژیک مسیحیت بر کارکرد
هاي تجاري افکند، در دوران پسااستعمار، با تضعیف نفوذ ایدئولوژي مسیحیت، کارکردسایه می
 استعماري، مبلغینهاي حقوق مدنی و ضدگیرد. با ظهور جنبششدت مورد توجه قرار می آن به

استعمارگران «عنوان  ها بهشدند، بلکه از آنعنوان مردان راه حق نگریسته نمی تنها به مسیحی نه
) که منافع مادي و شخصی خود Andrews, 2010: 664شد (یاد می» خوییمتکبر و درنده
-شود. در صحنهکرات در آثار نویسندگان اقلیت منعکس میاي که بهکردند، مسئلهرا دنبال می

-شخصیت هاي مجلل متعلق به، مریت عمارتمرد کیکیدوم و چهارم پرده دوم نمایشنامه هاي 
)، در حالیکه خانواده بومی Merritt, 1978: 27, 38کشد (تصویر می هاي استعماري را به

، 4»خدانگهدار مسیح«دارند؛ در شعر اي محقر و در فقر مطلق، آئین مسیحی را پاس میدر خانه
» اندهم زدهها و واعظان / ثروتی کالن از آن بهپاپ«دارد که انجیل، اعالم می ههیوز با اشاره ب

)Hughes, 2001: 228 هاي مبلغ ، شوئینکا، شخصیت5مصائب برادر جرو)؛ و در نمایشنامه
دهد تا نشان دهد که حضور مسیحی و زن بومی را در تقابل بدهکار و طلبکار قرار می

 __________________________________________________________________________  
١ Sri Aurobindo 
٢  Mammon واژه اي در عهد جدید، به معناي پول یا ثروت مادي است.     
٣  ledger به معناي دفتر کل که حساب هاي مالی در آن ثبت می شود.   
٤ “Goodbye Christ” 
٥ The Trials of Brother Jero 
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ب رونق استعمارگر و مانعی براي زندگی و کسب و کار بومیان ها، مسبمسیحیت در مستعمره
 است:

 مسیح ... ]: خواهر ... خواهر عزیزم بهکند.سرفه میجرو [
 آموپ: امیدوارم خوب خوابیده باشی، برادر جرو ... .

] امیدوارم که نیومده باشی تا کند.اي براي جلب توجه میسرفهجرو: بله، شکر خدا. [
 ارش شوي.سد راه مسیح و ک

 آموپ: اگر مسیح سد راه من و کارام نشه.
 آلوده.جرو: مراقب غرور باش، خواهر. این طرز صحبت، گناه

من یک پوند و هشت و نه بدهکاري.  آموپ: گوش بده، ریشوي بدهکار. تو به
)12: 1969Soyinka, ( 
ایدآلیسم هاي نمایش شوئینکا، توالی ایدآلیسم و رئالیسم، و  درنهایت، شکست دیالوگ

-شود. دراستعماري مشاهده میاستعماري را در خود دارند، الگویی که در بسیاري از آثار ضد
اي که اسناد تاریخی نیز بر آن ها، با ایجاد تداعی مسیحیت با تجارت، مسئلهواقع، گفتمان اقلیت

باال،  سمت نمودند، از حرکت بههایی که مسیحیت را توصیف میگذارد، سلسله دالصحه می
کردند و بدین طریق، سمت پایین، یعنی ماده، سرازیر می حرکت به ، بهلوگوسسمت  یعنی به

 پرداختند.واسازي آن می به
 مسیحیت و انفعال -3-2-2

ها، بر توجیه حضور استعماري در دیگر کشوربه عنوان عاملین استعمار، مبلغان مسیحی، عالوه
 :Njoh, 2006عهده داشتند (را بر» گرایانه استعمارعهمسئولیت تسهیل در پیشبرد اهداف توس«

ها رساندند. در این راستا، آن انجام می ها به) که این امر را گاهی با القاي انفعال در مستعمره31
-کردند و در مستعمرات بر روي آنهوشمندانه متون تسکین بخش کتاب مقدس را انتخاب می

ترین این متون بوده ، یکی از برجسته1»مسیح بر سر کوه عیسی«دادند، که موعظه ها مانور می
با شریر «)؛ 5:5(متی » حال حلیمان: زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد خوشا به«است: 

» سوي او برگردان رخساره راست تو ضربه زد، دیگري را نیز به مقاومت مکنید بلکه هر که به
آنانی  کنندگان خود برکت بطلبید و بهبراي لعن دشمنان خود را محبت نمایید و«)؛ و 5:39(متی. 

شما ناسزا گوید و جفا رساند، دعاي  کس که بهکه از شما نفرت کنند، احسان کنید و براي هر
). درحالیکه کتاب مقدس مبلغان، مروج انفعال Njoh, 2006: 31) (5:44(متی. » خیر بفرستید

 __________________________________________________________________________  
١ Jesus Christ’s Sermon on the Mount 
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اومت و انتقام بود. بنابراین، اهمیت و نفوذ ها مشوق مقو بخشش بود، در مقابل، گفتمان اقلیت
عنوان مثال، استوارت  رود که، بهها در اشاعه انتقام تا آنجا پیش میاستعماري اقلیتآثار ضد

کند یاد می» زداییانجیل استعمار«عنوان  نوشته فانون به 2دوزخیان روي زمیناز کتاب  1هال
)Fanon, 1961: xvi.( 

ها برخی با تولید ادبیات رد نظر گفتمان استعمار، گفتمان اقلیتانفعال مو در واکنش به
پرداختند و همانطور که واتیونگو اشاره هاي استعمارگران میانکار ساختار فرد خود، بهبهمنحصر

ها معنا، تفسیر و تاکید کامال  آن گزیدند و بههاي استعمارگران را بر میاغلب، آواز«کند، می
شورش ملی  عنوان مثال، واتیونگو به ). بهwa Thiongʼo, 1981: 27» (ندبخشیدمتفاوتی می

گیري پسگیري سالح براي بازکارکند که همگام با بهدر کنیا اشاره می 3بخش مائو مائوآزادي
پرداخت و در این راه، پسند میتولید ادبیات شفاهی عامه زمین و قدرت از استعمار بریتانیا، به

ها، ترین تطابقکرد. در یکی از برجستهاي مسیحی را منطبق بر مبارزات خود میهانجیل و آواز
هاي مسیحی رفتند که بافت مبارزاتی آن معنوي و سراغ یکی از آواز انقالبیون مائو مائو به

 روحانی است:
 خیزیدپاجوانان به

 خواندمیمسیح، شما را فرا
 که سپر و نیزه را بردارید

 کنار گذارید.هایتان را تا ترس
 چون، فایده ترس در چیست؟

 پیش روید؛با شجاعت به
 با رهبري مسیح

 پیروز خواهید شد.
کند که انقالبیون، الگو و لحن همین آواز را اقتباس کردند و آن را تبدیل واتیونگو اشاره می

رد مد نظر، هایشان نمودند. بنابراین، نبگیري سرزمینپسآواز آزادي سیاسی و تکاپو براي باز به
 دیگر، نبرد معنویت در آسمان ها نبود، بلکه نبردي بر روي زمین و در کنیا بود:

 خیزیدپاجوانان به
 __________________________________________________________________________  

١ Stuart Hall 
٢ Wretched of the Earth 
٣ Mau Mau Uprising 
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 خواند، شما را فرا می1مبیو
 که سپر و نیزه را بردارید

 و تعلل نکنید.
 سریعا  بیرون آیید

 کمک یکدیگر بشتابید به
 اندسفیدان، اجنبی

 اند)ی، تا دندان مسلحها بسیار قدرتمندند (یعنو آن
) .wa Thiongʼo, 1981: 27-28( 

، الگوي گفتمان مسیحی را براي مبارزات 2دانه گندممتاثر از انقالبیون کنیا، واتیونگو در رمان 
ها هاي دنیوي مستعمرهنیاز دهد و توجهات از معنویت را به استعماري مورد تاکید قرار میضد

جا آورد، کس که سوگند وحدت را براي تغییرات در کنیا بهام. هرمن مسیح«کند: معطوف می
-دوش می مسیح است. پس، مسیح، یک فرد نیست. تمامی افرادي که صلیب آزادي کنیا را به

). در wa Thiongʼo, 1967: 95» (هاي واقعی براي ما مردمان کنیا هستندکشند، مسیح
تعمار از مسیحیت، واتیونگو مسیح را هاي مغرضانه گفتمان اسخوانش استعماري بهپاسخی پسا

بخش مبارزه علیه استعمار تواند الهامدهد که خود او میاستعمار نشان میدر مقام شخصیتی ضد
شان ایستادگی به نام مسیح که در مقابل استعمارگران رومی و محافظان فریسی«بریتانیا باشد: 

 wa» (بریتانیا دست بردارید خواهیم که از طرفداري از استعمار کرد، ما از شما می
Thiongʼo, 1967: 220.( 

ها حاکی از آن است که دهد، بررسی ادبیات اقلیتشده نشان میهاي ذکرهمانطور که مثال
گرایان اشاعه صبر و بخشش توسط استعمار انتقام، واکنشی فوري به اشاعه مقاومت و میل به

تالش بودند تا مسیحیت را با دال انفعال نیز  این، نویسندگان اقلیت دربر  بوده است. عالوه
هاي ایدئولوژیک آن کارکرد روشنگري مردمان خود نسبت به توصیف کنند و از این طریق، به

کشد تصویر می اي شخصیت محوري یاغی را به، در صحنه3پسر بومیبپردازند. رایت در رمان 
شده خود را طلب کند، مالپوست، حق پایخواهد با سرقت از مغازه مردي سفیدکه می

 اش حضور دارد:زمینه، مادر منفعل مسیحیدرحالیکه در پس
 __________________________________________________________________________  

١  Mbiu استاد و سیاستمدار کنیایی   
٢ A Grain of Wheat 
٣ Native Son 
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 گفت:صداي مادرش را پشت پرده شنید که با آواز می
 خواهم مسیحی باشم،خدایا، می

 در قلبم، در قلبم
 خواهم مسیحی باشم،خدایا، می

 در قلبم، در قلبم ...
را بلند کرد و اسلحه را برداشت و  به آرامی وارد اتاق شد و تشک باالي تختش

 )Wright, 1957: 37داخل لباسش گذاشت. (
شود. در این آثار، ها مکررا  مشاهده میهمانند رمان رایت، تقابل انفعال و انتقام در آثار اقلیت

گریز هاي هنجارمقابل، شخصیتنژادي است و در هاي اقلیتمسیحیت، مرهمی براي سوژه
خیزند. پسر بومی  رایت پا می هاي صبر، گذشت و بخشش مسیحی بهه آموزهاستعماري، علیضد
اش هاي جامعه سفیدان گذشت نشان دهد، درحالیکه مادر مسیحیعدالتیبی تواند نسبت بهنمی

، زن بومی مسیحی، مرد کیکیداند. در نمایش راه نجات را در انفعال و تلفیق با سفیدان می
در «گیرد: خواهد با انجیل آرام کند، اما در نهایت این پاسخ را مییاستعمار خود را مشوهر ضد

). Merritt, 1978: 28» (سیگار برام خوب باشه تونه بیشتر از یهحال حاضر [انجیل] نمی
ها، و ایجاد حس استعماري در آثار اقلیتهاي ضدهاي مسیحی و انتقام چهرهتقابل انفعال سوژه

عنوان ابزاري انفعالی در دستان  افشاگري مسیحیت به واند منجر بهتهمدردي با گروه دوم، می
 نظام استعماري شود.

 مسیحیت و افسانه -4-2-2
مسیحیت، نفی وجود تاریخی  ها نسبت بههاي اقلیتترین واکنششاید یکی از افراطی

زمین  عنوان تجسم خرد الهی بر روي مسیح به اینکه باور به بنیانگذار آن باشد. با توجه به
)Kappelle, 2014: 199حقیقت وجود او در تاریخ بشري است، تردید و  ) نیازمند باور به

شود و در نتیجه، تضعیف می لوگوسقطع ارتباط مسیحیت با  انکار تاریخی مسیح منجر به
همراه دارد. مسئله حقیقت تاریخی مسیح، آن را به ها و قوانین وابسته بهسلسله ایدئولوژي

نیز  1»نظریه افسانه مسیح«مسیحیت با عنوان  هاي مهم تحقیقاتی مربوط بهاز شاخه دغدغه یکی
مسیح  تاریخی وجود خارجی ندارد. یا اگر داشته، او «باشد. باور این جنبش بر این است که می

). اینکه چنین باوري تا چه Ehrman, 2013: 12» (عمال  ارتباطی با تاسیس مسیحیت ندارد
 __________________________________________________________________________  

١ The Christ myth theory 
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اینکه  گذار بوده، نیازمند تحقیق گسترده است. اما با توجه بهها تاثیرفتمان اقلیتمیزان بر روي گ
ها بوده، این سوال تاریخی احتماال  بر بر سر زبان» نظریه افسانه مسیح«ها همواره در طی قرن

 ها دریافت کرده است.تاثیر نبوده و گاهگاهی پاسخ مثبت نیز از آننویسندگان اقلیت بی
یحیت از جانب نویسندگان اقلیت از زوایاي دیگري نیز قابل بررسی است. هومی انکار مس

استعماري هندي، معتقد است که تفاوت فرهنگی مستعمره و استعمارگر در ، منتقد پسا1بابا
انجیل و مسیحیت را در دید مستعمره سست  هاي ایمان بهخواه، پایهنامحیط استعماري، خواه

که از عوامل زبان، سوژه استعماري و فرهنگ  2خوردهدارد که فرهنگ پیوندکند. بابا اعالم میمی
بافت  کند. او با اشاره بهنظر استعمارگر را دچار چالش میشود، باور قلبی مدمقصد حاصل می

چالش کشیده  اعتبار نوشتاري انجیل، به«گیرد که تاریخی هندوستان در دوران استعمار نتیجه می
و تقدم تاریخی آن، که نقشی محوري » گواه مسیحیت«روشنگري ن مفهوم پساشد و همراه با آ

عنوان ناقل حقیقت در کالم و نوشتار  انجیل به در استعمار انجیلی داشته. از این پس، باور به
). اظهارات بابا حاکی از Bhabha, 2012: 49» (مبلغان اروپایی در جهان استعمار ممکن نبود

گواه تاریخی  تردید یا انکار نسبت به خواسته منجر بهمارگر و مستعمره، ناآن است که تقابل استع
طور غیر مستقیم از طریق همنشینی واژه  شود. درحالیکه انکار مورد نظر عمدتا  بهمسیحیت می

ها مستقیما  وجود گیرد، اما مواردي وجود دارد که آثار اقلیتهاي منفی صورت میبا تداعی
استعماري در هاي استعماري و ضدکشند. در تقابل سوژه چالش می تاریخی مسیح را به

 گیرند:او مستقیما  مورد چالش قرار می هاي مربوط به، مسیح و روایتمرد کیکینمایشنامه 
-ها اون داستانام، از بس که براي بچهویلیام: روب، من که دیگه از دست تو کالفه

شن. همش درباره وقت محقق نمیه هیچهایی کهاي لعنتی رو تعریف کردي. داستان
 اینکه مسیح ما رو دوست داره و ما قراره چطوري یه روز مرد کیکی رو پیدا کنیم ...

 روب: مسیح حقیقت داره. مرد کیکی حقیقت داره. خفه شو.
کار نیست که ... اینها همش کار نیست، مردي درویلیام: آخه روب ... مسیحی در

 داستانه.
 )Merritt, 1978: 33فت رو ببند، سوییت ویلیام! (روب: دهن کثی

 __________________________________________________________________________  
١ Homi Bhabha 
٢ hybridity 
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 تپوس، نویسنده سیاه2، امیري باراکا1»کنیمهنگامی که مسیح را پرستش می«یا در شعر 
 خواند:اندوزي میآمریکایی، با رد تاریخ مسیحیت، آنرا تاریخ استعمار و ثروت

 خواهیم مسیح را پرستش کنیم، زیرا مسیح وجود نداردما نمی
 جز در ها، بهها و رقصجز در آیین ها، بهها و داستاندر آواز بجز

 رنگ و روهاي بیهاي زاغهاشک
 اي تاریخی دارد،ها دالر ثروت که گذشتهیا تریلیون

 تاریخ 
 )Baraka, 1979: 245تعدي  ذهن بشر (

ط این تواند بزرگترین چالش براي ارتباتداعی مستقیم مسیحیت با دال داستان و روایت، می
پرده هاي بیهاي مریت و باراکا، جلوههایی همچون نوشتهتلقی شود. مثال لوگوسمذهب با 

چنین  مستقیم بهاستثماري اند که گاها  مخاطبین خود را غیراستعماري و ضدبسیاري از آثار ضد
هاي متعدد و مختلف نویسندگان اقلیت براي دهند. پس از چالشگیري سوق مینتیجه
ها پس از انکار این فراروایت، شود این است که آنیت مسیحیت، سوالی که مطرح میفراروا

 شوند.چه جایگزینی را براي آن متصور می
 مسیحیتها و دوران پساگفتمان اقلیت -3-2

شود، این فراروایت معموال  ها دچار تردید و نهایتا  انکار میهنگامی که مسیحیت در قلم اقلیت
مسیحیت عبارتی دیگر، در دوران پسا شود. بهي یا اعتقادي دیگر جایگزین میبا یک نظام فکر

دنبال  آگاهانه بهفراروایت مسیحیت، آگاهانه یا نا خود، اکثر نویسندگان اقلیت در واکنش به
نظام، در باور  یک روشی بودند تا حس تعلق خود و مخاطبانشان را از فراروایتی استعماري به

پیش گرفتند. هاي متفاوتی را درها راهنه  منتقل کنند، که در این فرایند، آنخود، خنثی و عادال
گمی بودند درهاي اعتقادي گذشتگان خود، دچار نوعی سرعلت فقدان ارتباط با نظام برخی، به

افتادند؛ برخی، با انکار مسیحیت ساختاري، مسیحیت اصیل هاي دیگري میو در دام فراروایت
 ردند؛ و برخی دیگر، خواستار احیاي آیین و سنن بومی خود بودند.کرا جستجو می

هاي فراروایتی دیگر، یکی از مشخصه سردرگمی اعتقادي و گذر از یک فراروایت به
بسیاري «دارد، اي اعالم میمسیحیت است. شوئینکا در مصاحبهنویسندگان اقلیت در دوران پسا

گزینیم [...] در میان بسیاري از اي خود بر نمیاز ما، پس از انکار مسیحیت، مذهبی را بر
 __________________________________________________________________________  

١ “When We’ll Worship Jesus” 
٢ Amiri Baraka 
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مان در آمریکا، فقدان دردناك آگاهی، یا حتی فقدان کنجکاوي، درباره حقیقت برادران سیاه
). در حالیکه منظور شوئینکا از Soyinka, 2001: 66» (معنویت در آفریقا وجود دارد راستین

توجهی از سیاهان ین آفریقا است، جمعیت قابلبازیابی گذشته راست این استدالل، اشاعه تعهد به
گذشتۀ نژادي خود، دچار فراروایتی  آمریکا، پس از انکار فراروایت مسیحیت، بدون توجه به

شدند. این دسته از نویسندگان اقلیت آمریکایی، تحت تاثیر انقالب نام کمونیسم می دیگري به
ریکا بودند تا با اشاعه برابري نژادي، با کمونیستی شوروي، خواستار انقالب سوسیالیستی در آم

بهترین نحو در  آمیز همچون قانون جیم کرو مقابله کنند، تمایلی که بهها و قوانین تبعیضرفتار
شود. هیوز پس از وداع با مسیح، از او تصویر کشیده می از هیوز به» نگهدار مسیحخدا«شعر 
د، باز کن / مردي حقیقی با نام / مارکس، راه را براي فرد جدیدي که دین ندار«خواهد می

). این تغییر فراروایت، Hughes, 2001: 228» (کمونیست، رعیت، استالین، کارگر، من...
عنوان مثال، واتیونگو پس از رد مسیحیت،  شود. بهگاهی در نویسندگان آفریقایی نیز مشاهده می

کند نظریه مارکسیسم جایگزین می هاي نقادانه فرانتز فانون وهاي خود را با نوشتهباور
)Kamau-Goro, 2011: 69هاي فجایع انقالب کمونیستی و انحالل راهکار ). با توجه به

مسیحیت خود، توان ادعا کرد که این دسته از نویسندگان، در دوران پساآن، امروزه می مربوط به
 تر از مسیحیت افتادند.در دام فراروایتی بسا خطرناك

آن  گر از نویسندگان اقلیت، راه  چاره را در حفظ مسیحیت یا ایجاد نگاه تازه بهاي دیدسته
یافته، پوست آمریکایی، پس از انکار مسیحیت سازمان، نویسنده سیاه1دیدند. جیمز بالدوینمی

کند و در نتیجه، مسیحیت ناب را بدون کارکردهاي ایدئولوژیک آن با مسیح همذات پنداري می
پوست آمریکایی، ، دیگر نویسنده سیاه2). کانتی کالنLynch, 2007: 37( کندجستجو می

طلبانه اعتقاد انفعالی و انکار  جدایی هاي مربوط بهگريحلی فرهنگی، میان افراطیدنبال راه به
، با انکار 3»میراث«کند. او در شعر است و مسیح را در بافت جامعه خود، دچار اقتباس می

هاي کند که تالقی سنتپوستی را در ذهن خود مجسم میآفریقا، مسیح سیاهدر » خدایان کافر«
). افزون بر کالن، برخی دیگر از نویسندگان Burns, 2002: 223غربی و آفریقایی است (

بردند که بنا بهره می» پوستمسیح سیاه«از ایماژ  4»جنبش سیاهان نوین« آمریکایی متعلق به
 ,Sundquistهاي متفاوتی از آن داشتند (برداريي خود، بهرهاهداف اعتقادي یا انتقاد به
 __________________________________________________________________________  

١ James Baldwin 
٢ Countee Cullen 
٣ “Heritage” 
٤ New Negro movement 
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نماید، حضور قدرتمند و ناگزیر ). با وجود اهداف مختلف، آنچه که مبرهن می594-5 :1994
گردند، سوي آن باز می هاي این دسته از نویسندگان اقلیت است که یا بهتصویر مسیح در نوشته

 پردازند.نقد جامعه می ریق آن بهکنند و یا از طیا آن را اقتباس می
لوحه کار خود اعتقادات و باور هاي بومی را سر گروه سوم نویسندگان اقلیت، بازگشت به

فراروایت است. در راستاي هاي لیوتار در دوران پسادادند، مسیري که همگام با باورقرار می
ست که  1»هاخرده روایت«ترویج کثرت و  ، لیوتار معتقد به»هافراروایت تردید نسبت به«ایجاد 

هاي حاکم مقاومت نشان دهد تواند در مقابل فراروایتها میگریز آناز نظر او، ذات ایدئولوژي
)Sim, 2011: 88هاي آئینی و اینکه این دسته از نویسندگان اقلیت، اشاعه باور ). با توجه به

دادند، از دیدگاه کار قرار میمنظور مقابله با مسیحیت در دستور  مذهبی بومی خود را به
ها بهترین مسیر را براي چالش فراروایت مسیحیت در پیش گرفته بودند. آچبه در لیوتاري، آن

احیاي  دهد و بدین طریق بهرا در کنار مسیحیت قرار می 2آثار خود، اسطوره و افسانه ایگبو
، از طریق 3خم رودخانهن ). نایپول در رماArana, 2008: 3عقاید بومی نیجریه می پردازد (

گذارد: لقب دارد، بر اهمیت گذشته مذهبی آفریقا صحه می» عاشق آفریقا«کشیشی بلژیکی که 
هاي آفریقایی داشته باشد، که عجیب بود، اینکه کشیشی مسیحی چنین احترامی براي باور«

، یکیمرد ک). در نمایش Naipaul, 2010: 39» (ها غافل بودیمخودمان در ساحل از آن
کند یاد می 4کلیاي بومی استرالیایی مانند ن داستعماري داستان از قهرمانان افسانهشخصیت ضد

 ,Merrittکند (هاي مسیحی را انکار میداند، روایتها میو درحالیکه خود را بخشی از آن
و ، 6»يک رابر«، 5»گوبورا، برکه خاموش«). و همچنین نوناکال در اشعاري مانند 24 :1978

پردازد که بازیابی جغرافیا، مردمان و آئین بومی استرالیایی می به 7»مردگان يسحرگاه برا يعزا«
منظور  یی نامید که به»هاروایتخرده«توان ها را میدارند. تمامی این مثال 8ریشه در روزگار رویا

 اند.هاي فراروایتی مسیحیت تولید شدهمقابله با کارکرد
 __________________________________________________________________________  

١ “little narratives” 
٢ Igbo 
٣ A Bend in the River 
٤ Ned Kelly 
٥ “Gooboora, the Silent Pool” 
٦ “Corroboree” 
٧ “Dawn Wail for the Dead” 

 بومیان شناسی اسطوره در مفهومی شود می نامیده نیز) Tjukurpa( وکورپاچ که) Dreamtime: انگلیسی به( رؤیا روزگار 8
 .آفریدند را ما جهان نیاکان، و ایزدان استرالیا، بومیان مذهبی باور در که دارد اشاره »مقدس« دورانی به که است استرالیا
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 گیرينتیجه

هاي ایدئولوژي استعماري، در قلم نویسندگان اقلیت عنوان یکی از مهمترین ابزارت بهمسیحی
گیرد. شود و نتیجتا  معنایی متفاوت بر خود میشده تبدیل میفراروایتی واسازي قومی به

دوستی، و دین  عنوان دین صلح، آزادي و نوع بنابراین، مسیحیتی که در گفتمان استعمار از آن به
دین  ها بهشود، در گفتمان اقلیتمنزل است یاد می بخشش و رستگاري که وحی معنویت،

شود که تجارت را براي استعمارگر و انفعال را براي تسلیحات و امپریالیسم اروپایی تبدیل می
حقیقت آن تردید داشت. با تداعی مسیحیت با این گروه  همراه دارد و باید نسبت به مستعمره به

هاي  اي از قوانین، سنن و ایدئولوژيیسندگان اقلیت رعشه بر اندام سلسلهاز واژگان، نو
چه که آوردند. آنشان را از مسیحیت بدست میانداختند که همگی مشروعیتاستعماري می

ظاهر غیر  سیاسی اي بهسازي پدیدهدهد، سیاسیاین عمل را در زمره ادبیات اقلیت قرار می
هاي جدید ممانعت کند و هویت» مردمانی که خواهند آمد«ازي ستواند از سوژهاست که می

هاي نسبتا  بخش بسازد. اما درحالیکه نویسندگان اقلیت در واسازي مسیحیت، از الگورهایی
که کنند. اینهاي متفاوتی را سپري میمسیحیت، تجربهکنند، در دوران پسامشخص پیروي می

-هاي دیگر افتادند، نشان از ناتوانی آنر دام فراروایتجمعیت قابل توجهی از این نویسندگان د
شدن یا عدم احتمال، ریشۀ آن را باید در محو هاي جایگزین اقلیت دارد که بهها در تولید هویت

هاي احیاي آیین هاي اصیل بومی دانست. اما آن دسته از نویسندگانی که بهآیین دسترسی به
سازي دادند، یا در رسالت اقلیتفاوت از مسیحیت ارائه میهایی متپرداختند یا خوانش بومی می
 ساختند.هاي مقاومتی اقلیت را ممکن میکردند و روایتتر عمل میمراتب موفق خود به
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